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                  MUNICÍPIO DA MURTOSA 
                  Câmara Municipal 

 
 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Murtosa 
 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE OBRAS – URBANIZAÇÃO/EDIFICAÇÃO 

1. REQUERENTE 

Nome/ Designação......................................................................................................................................................................... 

B.I./C.C. n.º......................................... emitido por................................. em ........./........../.......... válido até ......../........./......... 

Contribuinte n.º / Cartão Pessoa Colectiva n.º........................................... Domicílio/Sede..................................................... 

......................................................................................................................., n.º .........., Freguesia .............................................., 

Concelho ....................................................... Código Postal .................-........... Localidade ..................................................... 

Telefone n.º ................................................. Fax n.º ............................................... E-mail ............................................................. 

representado (a)  por .............................................................................................................................................na qualidade    

de ............................................................... com domicílio em ...................................................................................................... 

nº......................... Freguesia ................................................................ Concelho ......................................................................... 

Código Postal ……………….. - ………………..  Localidade ......................................................................................................... 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO  

Na qualidade de..........................................1 do prédio sito em …………………………………………………………………, 

vem solicitar a V. Ex.ª a prorrogação do prazo para a conclusão das obras que foram licenciadas/comunicadas 

através do processo camarário n.º ……………………………………………, uma vez que não foi possível concluir a 

totalidade dos trabalhos no prazo previsto, que resultou do facto de …………………………………………...…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. FUNDAMENTOS 

 Uma 1ª prorrogação por mais................................., (não superior a metade do prazo inicial), nos termos do 

disposto no  n.º 3 do art.º 53.º /  n.º 5 do art.º 58.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redacção conferida pelo DL n.º 26/2010, de 30 de Março, para conclusão da totalidade dos trabalhos 

licenciados/comunicados. 

 Uma 2ª prorrogação por mais................................., nos termos do  n.º 4 do art.º 53.º /  n.º 6 do art.º 58.º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção conferida pelo DL n.º 26/2010, de 30 de Março, 

em virtude de a obra se encontrar em fase de acabamentos e de forma a finalizar a totalidade das mesmas. 
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Os trabalhos que faltam executar para conclusão das obras constam de 2:  
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

4. DOCUMENTOS QUE ANEXA: 

 Calendarização das obras em falta 

 Fotocópias do livro de obra 

 

PEDE DEFERIMENTO 

Murtosa, ............ de  .............................................. de  ................  

Assinatura............................................................................................................................................. 

                  ............................................................................................................................................ 

 

 

Conferi o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão com o n.º ......................................   válido até........../........../..........,  

Conferi a Identificação Fiscal com o nº ............................................................................................ em ........../........../.........., 

O Funcionário Municipal ..................................................................................................................... em ........../........../.........., 
 
 

 Impresso apresentado pelo(a) requerente /  Impresso pago pela guia n.º ……………., em ........../........../.........., 

(n.º 22 do artigo 1.º do Capítulo I da Tabela de Taxas Municipais) - O Funcionário Municipal ............................................  
 

 


